
KOMUNIKAT 11/2014 

ZASADY UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH ŚWIATA W FITNESS DZIECI 
 

Obie Dru żyny: A i B  jadą na koszt własny. 
 
Zgodnie z Regulaminem tych zawodów, Dru żyna A mo że liczy ć maksymalnie  
5 dziewczynek i 2 chłopców. Mog ą być maksymalnie 2 dziewczynki lub 2 chłopców 
w jednej kategorii wiekowej. Tej dru żynie mo że towarzyszy ć 2 działaczy / 
opiekunów. 
UWAGA:  Poniewa ż jest to podró ż poza Uni ę Europejsk ą, wszyscy musz ą posiada ć 
aktualne paszporty , najlepiej z dat ą ważności co najmniej 6 miesi ęcy po terminie 
zawodów. 
 
Oficjalna data przyjazdu: 14 czerwca (sobota), ofic jalna data wyjazdu: 16 czerwca 
(poniedziałek).  

Zakwaterowanie: 
Hotel „Novi Sad”, ul. Bulevar Jaše Tomića 1. 
 
Zawody: 
Hala SNP  (Srpsko Narodno Pozoriste), ul. Pozorišni trg 1. 
 
Kategorie: 

CHŁOPCY: rocznik  
- Do lat 12 włącznie 2002  
- Od 13 do 15 lat 2001-1999 
 
 DZIEWCZYNKI:  
- Do lat 7 włącznie  2007  
- Od 8 do 9 lat 2006-2005 
- Od 10 do 11 lat 2004-2003 
- Od 12 do 13 lat  2002-2001 
- Od 14 do 15 lat  2000-1999 
 
Zawodniczki startują w swojej kategorii do końca roku kalendarzowego, w którym osiągają 
górną granicę wiekową tej kategorii. Program dowolny – maksimum 90 sekund. Kostiumy 
do rundy oceny sylwetki – czarne. 
 
Koszty udziału Dru żyny A (zawodniczek i działaczy): 
- Startowe: 50 EUR (płatne na weryfikacji) 
- Zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, bankiet – na koszt organizatora. 
- Dojazd do Nowego Sadu – na koszt własny 
 
Koszty udziału Dru żyny B (zawodniczek): 



- Startowe: 50 EUR (płatne na weryfikacji) 
- Pakiet pobytowy (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, bankiet): 150 EUR 
- Dojazd do Nowego Sadu – na koszt własny 
- Udział zawodniczek w Drużynie B jest nielimitowany. To samo dotyczy startu w 
poszczególnych kategoriach wiekowych (nielimitowana liczba). 
- Koszt udziału dodatkowych osób towarzysz ących : pakiet pobytowy 200 EUR w pokoju 
dwuosobowym) lub 250 EUR w pokoju jednoosobowym.  
 
Obie dru żyny:  w przypadku podróży lotniczej na belgradzkie lotnisko Nikola Tesla Airport, 
organizator zapewnia transport autokarowy, którego koszt na trasie lotnisko - hotel - 
lotnisko wynosi 40 EUR od osoby. 

Tymczasowy program Mistrzostw: 
 
Sobota, 14.06.2014 (oficjalna data przyjazdu): 
12:00 – 17:00 - Zakwaterowanie (Novi Sad Hotel). 
13:00 – 16:00: Obiad 
18:00 – Narada Techniczna 
19:00 – Weryfikacja  
20:00 – 22:00: Kolacja  
 
Niedziela, 15.06.2014: 
07:00 – 09:00: Śniadanie 
10:00 – Półfinały   
14:00 – 17:00: Obiad 
19:00 – Finały 
21:00 –Bankiet pożegnalny  

Poniedziałek (oficjalna data wyjazdu), 16.06.2014: 
Do 12:00 – Wykwaterowanie 
 


